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Contactmiddag voor ouderen 
Op donderdagmiddag 8 februari jl. was er weer een gezellige ouderenmiddag in de foyer 

van de Brug. Na een korte meditatieve opening en het zingen van enkele liederen kreeg 

mevrouw Wil Gorter van het hoedenmuseum uit Andijk het woord. Zij verzamelt al 20 

jaar hoeden en alles wat ermee te maken heeft. Met een sappig West Fries accent vertelt 

zij bij iedere hoed iets van de geschiedenis. Dit deed zij met veel humor en ze zong er 

soms bij. Zij wist hiermee de zaal aan het lachen en zingen te krijgen en op het laatst 

zelf in beweging. Ook werden we daarbij allemaal opgesierd met een hoed, waardoor het 

er allemaal nog feestelijker uitzag.  

Wat eten en drinken betreft ontbrak het ons aan niets. Uiteraard koffie en thee, maar 

ook de hapjes en drankjes in de pauze vonden goede aftrek. Verder werd aan het eind 

van de middag, de traditie om in februari erwtensoep met roggenbrood uit te delen, 

voortgezet. Men liet het zich weer prima smaken. Om vijf uur sloot Wim Heus de middag 

af met dankgebed en zongen we nog het prachtige lied “Ga met God en Hij zal met je 

zijn”. De voorbereidingscommissie heeft er weer veel werk van gemaakt en als team zijn 

wij heel blij dat de diaconie ons bij dit soort activiteiten financiële ondersteuning biedt. 

Hierbij mag opgemerkt worden dat het mandje aan de uitgang met giften van de 

bezoekers ook goed was bedacht, waarvoor onze hartelijke dank.  
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Informatie avond over 
jongerenreis 2018 naar 

Roemenië 
Lijkt het je leuk om in een heel 

ander land de handen uit de 

mouwen te steken voor je naaste? 

En dat samen met meer jongeren uit 

’s-Gravenzande? Dan is dit bericht 

iets voor jou! In 2017 heeft de 

Protestantse Gemeente een 

succesvolle jongerenreis 

georganiseerd naar Roemenië. In de 

stad Cluj hebben tien jongeren twee 

huisjes gebouwd voor de Roma 

zigeuners die daar op een vuilnisbelt wonen. De armoede van de mensen, maar ook hun 

leefwijze, maakten diepe indruk. Dit jaar wordt opnieuw een jongerenreis georganiseerd! 

In de herfstvakantie, van vrijdag 19 tot vrijdag 26 oktober, gaan we met een groep 

jongeren naar Albanië. In de stad Shkodër werkt een Nederlands gezin onder de zeer 

arme bevolking in deze streek. De bedoeling is dat we samen aan de slag gaan door een 

vervallen huis op te knappen en door gezellige activiteiten te organiseren voor jongeren 

uit de buurt. Heb je interesse? Kom dan naar de informatieavond op maandag 12 maart 

om 20.00 uur in De Brug, Kon. Julianaweg 61. Tijdens deze avond zal een 

vertegenwoordiger van Stichting Hoop voor Albanië een korte film laten zien over 

Albanië. Daarnaast krijg je informatie over de jongerenreis en is er gelegenheid om je 

aan te melden. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Leeftijd: vanaf 18 jaar. De 

reis wordt georganiseerd in samenwerking met de Diaconie en Stichting Hoop voor 

Albanië. Voor meer informatie kun je terecht bij Dennis de Kiewit, Rederijkerslaan 19, 

tel. 0653255842. Email: dkievit@caiway.nl 

 

Ontmoetingsmiddag in de Dorpskerk op 20 februari jl. 
Wat een prachtige middag hebben we met elkaar gehad in de Dorpskerk. Het thema van 

de middag was: "De Heer is mijn Herder". Ds. de Kwaadsteniet hield er een meditatie 

over. Cor van der Meer had rond dit thema een prachtige solo voor ons op de piano. 

Na een korte pauze hoorden we het verhaal van Schaapherder Lex Thoen. Wat hem er 

toe bracht om herder te worden. Vanuit angst, vervolgens hoop en dankbaarheid, het 

verlangen naar stilte en rust. Er volgde een gezellige pauze, en vervolgens een 

verrassende maaltijd, namelijk een heerlijk patatje met kroket en een ijsje toe. Daar 

werd zichtbaar van genoten. Ds. Verweij sloot de middag af met dankgebed en na het 

zingen van het lied Goede herder als wij slapen, ging iedereen weer huiswaarts. 

We mogen dankbaar terug zien op een hele mooie middag. 
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Familie Vogelaar in Indonesië  
De Diaconie en de Zendingscommissie geven financiële steun 

aan het werk van Ds. Vogelaar in Indonesië. Onderstaand een 

nieuwsbericht van 2 maart jl. 

”We beginnen inmiddels meer te wennen aan het leven hier. De 

warmte is soms wel wat uitputtend, maar over het algemeen 

kunnen we er redelijk goed tegen. Vanwege de hoge 

luchtvochtigheid hier voelt het soms wel erg warm en benauwd. 

Niet te vergelijken met het weer dat jullie momenteel in 

Nederland hebben! Erg leuk om van verschillende kanten leuke 

‘ijspretfoto’s’ te krijgen! De taalstudie vinden we beiden erg 

boeiend! Soms ook wel wat lastig, vooral de grammatica. We 

kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat we over een aantal 

maanden vloeiend Indonesisch kunnen spreken. Maar we doen 

ons best en we maken zeker vorderingen! Af en toe, 

bijvoorbeeld in de taxi, proberen we een gesprekje in het Indonesisch te beginnen om 

een beetje te oefenen. We zijn natuurlijk ook erg gemotiveerd om de taal te leren, want 

het zou wel fijn zijn om een beetje te kunnen communiceren met de mensen hier. En in 

Palopo schijnen weinig mensen Engels te spreken, dus het is zaak dat we het wel een 

beetje kunnen tegen de tijd dat we daar aankomen. 

Met de kinderen gaat het ook goed tot nu toe. Daar zijn we erg blij mee en dankbaar 

voor! Ze spreken nog niet echt Indonesisch, maar dat zal nog wel komen… Febe gaat 

met steeds meer plezier naar de ‘playgroup’. Heel fijn om te zien dat ze er nu vrolijk 

vandaan komt en het zelfs niet erg vindt om eens iets langer te blijven. Jefta ging tot nu 

toe elke dag met ons mee naar de taalschool en had daar dan (in zijn eentje) ook 

taallessen. Vanaf volgende week gaat hij echter ook drie dagen naar dezelfde ‘school’ als 

Febe (uiteraard wel in een andere groep, met oudere kinderen). Zowel zijn juffen en 

meesters op de taalschool als wijzelf zagen namelijk dat het voor hem wel goed zou zijn 

om ook wat te kunnen spelen met leeftijdgenootjes en ook op die manier de taal te 

kunnen oppakken. Hij had het zeker naar zijn zin op Wisma Bahasa (de taalschool), maar 

heeft ook wel erg veel zin om vanaf volgende week lekker te kunnen spelen met kinderen 

van zijn leeftijd! Hij zal dan drie dagen per week naar ‘school’ (het is eigenlijk een 

‘Kindergarten’) gaan en de andere twee dagen naar de taalschool. Afgelopen week zijn 

we samen met twee leraren van Wisma Bahasa bij zowel een gewone lagere school als 

de Kindergarten op bezoek geweest om te kijken wat nu het beste voor Jefta zou zijn. 

Erg fijn dat de leraren van Wisma Bahasa met ons meedenken. We hebben even 

getwijfeld over waar Jefta het best heen zou kunnen gaan, maar uiteindelijk hebben we 

toch gekozen voor de Kindergarten. De lagere school is hier vanaf zes jaar (sommige 

kinderen gaan er op 7-jarige leeftijd heen) en leek ons vanwege het feit dat Jefta nog 

nauwelijks Indonesisch spreekt 

momenteel nog een net iets te grote 

stap voor hem.  

De Kindergarten is ook met kinderen 

van zijn leeftijd (5/6 jaar) en hopelijk 

een goede opstap voor hem om over 

een poosje op Sulawesi naar een echte 

school te kunnen. Hij heeft er zelf veel 

zin in!  

En voor sommige mensen nog nieuws: in augustus verwachten we ons derde kindje! We 

zijn er erg blij mee. Met de zwangerschap gaat het tot nu toe goed. Gisteren hadden we 

de tweede zwangerschapscontrole in een ziekenhuis hier in Yogyakarta. Met de baby en 

mij (Lourina) leek het goed te zijn gelukkig. We denken nog na over waar te zijner tijd de 

bevalling kan plaatsvinden. In/rond Palopo schijnt de zorg niet adequaat genoeg te zijn 

(vooral gezien het feit dat ik rond de geboorte van Jefta (ernstige) zwangerschaps-

vergiftiging heb gehad). Wordt vervolgd dus… 

Bedankt voor al jullie meeleven! We wensen jullie, in Nederland, ook het allerbeste toe! 

Hopelijk genieten jullie nog even van het winterse weer”. Zie ook: 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
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Informatiebijeenkomst mantelzorg 
   

 

 

 

 

 

 

 

Vitis Welzijn, Pieter van Foreest en Careyn organiseren op dinsdag 20 maart a.s. een 

informatiebijeenkomst speciaal voor mantelzorgers in Westland. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden rond zorg en ondersteuning bij 

mantelzorgen. Meerdere zorgaanbieders, Vitis Welzijn en de gemeente vertellen u graag 

wat zij voor u kunnen betekenen.    

We geven om de mensen die ons dierbaar zijn en dan is het logisch voor onze naasten te 

zorgen wanneer dit nodig is. Wanneer deze zorg intensief wordt, is het vaak nog steeds 

vanzelfsprekend. De impact op het dagelijkse leven wordt dan, vaak ongemerkt, veel 

groter. Gewone zorg wordt dan opeens mantelzorg en hoe ga je hier dan mee om. 

Mantelzorg is alle onbetaalde zorg voor zieke of hulpbehoevende naasten. Het gaat dan 

om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen professionele 

zorgverlener. Meestal is namelijk sprake van een persoonlijke relatie: zorgen voor een 

partner, voor een ouder, voor een kind, een buurvrouw of een vriend. 

Mantelzorg kan een grote impact hebben op uw leven. Je zórgt immers niet alleen voor 

een ander, maar je déélt ook zijn of haar zorgen. Sommige mantelzorgers kunnen zwaar 

belast zijn door de intensieve of langdurige zorg voor hun naaste.  

Programma informatiebijeenkomst 20 maart wijkcentrum De Backerhof  

16.30 uur: Inloop en koffie 

17.00 uur: Opening door wethouder Marga de Goeij 

17.15 uur: Huisarts Cornélie de Bruin over huisarts en zorg 

17.30 uur: Presentatie door aanwezige organisaties 

• Thuiszorg organisaties 

• Ontmoetingscentrum  

• Praktijkondersteuner 

• Vitis Welzijn mantelzorgconsulente 

• De Vereeniging 

• WMO consulente  

• Ergotherapeut 

• Casemanager dementie 

18.00 uur: Soep en belegde broodjes 

19.00 uur: Vragen vanuit publiek worden beantwoord en stellingen voorgelegd 

20.00 uur: Einde 

Aanmelden en informatie  

Alle mantelzorgers in Westland zijn van harte welkom. Aanmelden kan via 

mantelzorg@vitiswelzijn.nl. De locatie is wijkcentrum De Backerhof, Wittebrug 2 in 

Poeldijk. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Lydia Schraven, 

consulent mantelzorg via 0174 – 630358. 

 
Gure nachten in Rotterdam 
Tijdens de gure winternachten gaan de veldwerkers 

van Ontmoeting op zoek naar daklozen. Er wordt 

geprobeerd om deze mensen over te halen om in plaats van op straat naar een warm 

bed in de nachtopvang te verkassen. Dit omdat de winterregeling van kracht is. Stichting 

Ontmoeting is één van de collectedoelen van de diaconie. Meer informatie: 

www.ontmoeting.org 

 

  

mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
http://www.ontmoeting.org/
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Gezinsvakanties voor gezinnen op 
bijstandsniveau 
Ook dit jaar kunnen weer 100 gezinnen, voor wie 

een vakantie niet vanzelfsprekend is, gebruik 

maken van deze actie in samenwerking met RCN 

Vakantieparken. De gezinnen kunnen zelf 

aangeven waar en wanneer ze in 2018 op een van 

de RCN parken vakantie willen vieren. De actie is 

geldig voor de vakantieparken van RCN in 

Nederland. Hetvakantiebureau.nl vraagt slechts 

een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€ 75,- 

voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). Omdat er in het afgelopen 

jaar veel vraag was naar deze vakanties hoopt men, met de aangepaste voorwaarden die 

hieronder beschreven staan, dit jaar weer nieuwe gezinnen een kans te geven. Zodat 

zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een heerlijke vakantie! 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Wanneer u een gezin kent met schoolgaande kinderen (bestaand uit maximaal 6 

personen) met een inkomen op bijstandsniveau dat graag van dit aanbod gebruik wil 

maken, kunt u de diaconie hierover benaderen. Per diaconie kan 1 gezin aangemeld 

worden. Er zijn maximaal 100 bungalowvakanties beschikbaar, dus snel reserveren is 

aan te raden! Om te zorgen dat juist díe gezinnen, die een vakantie het hardst nodig 

hebben, aan bod komen vragen we de diaconie om mee te kijken met de aanvraag en 

om daarnaast een korte motivatie in te vullen. Omdat er veel vraag is naar deze 

vakanties zullen we dit jaar alleen gezinnen die nog niet eerder zijn mee geweest in 

behandeling nemen. 
Inschrijven 

De inschrijving voor deze vakanties start op 

maandag 19 maart. Aanmelden kan van 19 maart 

tot 19 april. Aanvragen worden op volgorde van 

binnenkomst en/of naar aanleiding van de motivatie behandeld. In de week van 23 april 

horen de gezinnen (en de betrokken diaconieën) of ze geplaatst zijn. We hopen dat we 

met elkaar weer 100 gezinnen een onvergetelijke vakantie kunnen bieden!   

Meer informatie via de diaconie en www.hetvakantiebureau.nl  
 

Kiemkamp 2018 
De inschrijving voor het Kiemkamp is inmiddels geopend (via 

www.kiemkamp.nl). De diaconie gunt ieder kind de ervaring 

van een gezellige kampweek en is zich ervan bewust dat niet 

iedereen zich financieel kan redden. In dit geval bieden wij 

graag hulp om uw kind mee te kunnen laten gaan op 

Kiemkamp. Indien u hiervoor in aanmerking denkt te komen, kunt u contact opnemen 

met de kampleiding via japvdburg@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen.  

Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op arjanhan@kabelfoon.nl.  
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90 
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